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VÁŠ DOPIS ZN/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TELEFON NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
MUNMNM/16348/2021/ Portimo/222/2021/A Ing. Tomáš Pospíšili 13. 8. 2021
296.2021 733664321

Žádost o prominutí vrácení dotace 2020 a odpuštění penále

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne: 24. 4. 2020 (dále jen
„Smlouva“) na částku 70 000 Kč; Název projektu: Podpora sociální služby EZOP —

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež; Příjemce dotace: Portimo, o.p.s., Drobného
301, 592 31 Nové Město na Moravě, IC: 45659028

Dne 23. 7. 2021 obdrželo Portimo, o.p.s. od Města Nového Města na Moravě výzvu
k vrácení výše uvedené dotace (dále jen „dotace“) v celé její výši 70 000 Kč. Jako důvod
pro vrácení dotace bylo ve výzvě uvedeno porušení povinnosti stanovené v Čl. 4 odst. 2
Smlouvy, kdy veřejnosprávní kontrolou, kterou provedlo Město Nové Město na Moravě,
bylo dne 17. 6. 2021 zjištěno, že jsme v termínu do 31. 1. 2021 nedoložili všechny
náležitosti. Vzhledem k tomu, že v obdržené výzvě nebyly uvedeny konkrétní nedoložené
náležitosti a z naší strany jsme si nebyli vědomi žádného takového porušení, dovolili jsme
si naším dopisem č.j. Portimo/219/2021/A dne 2. 8. 2021 Město Nové Město na Moravě
požádat o seznámení s výsledkem veřejnosprávní kontroly (kontrolním spisem nebo
protokolem) a sdělení konkrétních nedoložených náležitosti. Současně jsme v souladu
s obdrženou výzvou dne 2. 8. 2021 z našeho bankovního účtu poukázali částku ve výši
70 000 Kč na bankovní účet Města Nového Města na Moravě a o této skutečnosti jsme
v našem zaslaném dopise Město Nové Město na Moravě také informovali.

Následně jsme se dne 9. 8. 2021 na Městském úřadě v Novém Městě na Moravě účastnili
osobní schůzky s panem Ing. Jaroslavem Koutníkem a paní PhDr. Zofií Rádkovou, kde
jsme byli informováni, že důvodem porušení povinnosti stanovené v Čl. 4 odst. 2
Smlouvy bylo použití dotace v rozporu s výzvou dotačního programu sociální oblasti na
rok 2020 a jeho lokalizací pro občany Nového Města na Moravě, tj. použití dotace i pro
uživatele služby EZOP — nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, kteří nejsou občany
Nového Města na Moravě.

Dne 29. 1. 2021 jsme Městu Nové Město na Moravě doručili Závěrečnou zprávu o
vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2020, ve které jsme v souladu s uzavřenou
smlouvou vyúčtovali poskytnutou dotaci ve výši 70 000 Kč z celkové výše nákladů na
projekt, včetně naší povinné spoluúčasti v minimální výši 30 O/, celkových nákladů.
Součástí této zprávy byl také Popis realizace podpořené aktivity, kde byl uveden celkový
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počet uživatelů služby EZOP — nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v roce 2020, tj.
104 uživatelů a přiložena jejich statistika s rozdělením do kategorií dle lokalizace (90
uživatelů — NMNM a místní části, 12 uživatelů - internát SOS NMNM, 2 uživatelé — jiné
obce). Celkový počet uživatelů a jejich statistiku jsme do závěrečné zprávy pro Město
Nové Město na Moravě uvedli jako informaci o celkovém využívání služby, jelikož jsme
tuto skutečnost vnímali jako důležitou.

Jsme si nyní vědomi toho, že uvedený celkový počet bez dalšího bližšího upřesnění počtu
novoměstských občanů může v textu zprávy působit matoucím a zavádějícím dojmem,
nicméně z naší strany byla dotace směřována pro občany Nového Města na Moravě dle
dotačního programu.

Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme požádat o posouzení všech uvedených
skutečností, následné prominutí vrácení dotace a odpuštění z toho plynoucího
penále.

S pozdravem

Ing. Tomáš Pospíšil Dt 2021 0813115633 02110
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